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1. OBJECTIUS 
 
− Conèixer els principis del Dret financer i tributari i les relacions d’aquest amb altres branques 

de l’ordenament jurídic. 
− Analitzar la Llei General Tributària i els seus reglaments de desenvolupament. 
− Conèixer les especialitats de les normes tributàries pel que fa a la seva interpretació i aplicació. 
− Conèixer quines són les diferents classes d’ingressos públics i analitzar els ingressos públics de 

naturalesa tributària. 
− Conèixer els elements del tribut. 
− Analitzar els procediments d’aplicació dels tributs. 
− Conèixer el règim d’infraccions i sancions tributàries. 
− Comprendre el contingut, principis, procediment d’elaboració i control del pressupost de l’Estat 

així com el règim pressupostari de les Comunitats autònomes i de les Corporacions locals.  
 
2. METODOLOGIA 
 
Classes teòriques i pràctiques.  
 
3. PROGRAMA 
 
Tema 1.- L'activitat financera. Hisenda pública i activitat financera. La consideració científica de 
l’activitat financera.- El Dret Financer. Concepte i contingut. Mètode d’estudi.- Relacions del Dret 
Financer amb altres branques de l’ordenament jurídic.  
 
Tema 2.- Els principis del Dret Financer.- Els principis constitucionals financers. Classificació.- Els 
principis constitucionals tributaris de caràcter material: principi de generalitat, principi d’igualtat, 
principi de capacitat econòmica, principi de progressivitat i la no confiscatorietat.- Els principis 
constitucionals tributaris de caràcter formal: el principi de legalitat.- Els principis constitucionals en 
matèria de despesa pública.  
 
Tema 3.- Els ingressos públics (I). Concepte, característiques i classes.- Els ingressos públics de 
Dret privat. Els ingressos patrimonials.- Els ingressos públics de Dret públic. Classificació.- El Deute 
públic. Concepte. Classes. Règim jurídic.  
 
Tema 4.- Els ingressos públics (II).- Els ingressos públics de Dret públic (cont.). Els tributs. 
Concepte i categories tributàries.- Els impostos. Concepte i característiques. Classes d'impostos.- 
Les taxes. Concepte. Taxes i preus públics.- Les contribucions especials.- Els tributs parafiscals.  
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Tema 5.- Les fonts del Dret Financer. - La Constitució.- Els tractats internacionals. En especial, els 
convenis per a evitar la doble imposició.- El Dret supranacional. Especial referència al Dret 
comunitari.- La llei. El principi de reserva de llei en matèria tributària. Disposicions normatives amb 
força de llei: decrets legislatius i decrets-lleis.- Les disposicions reglamentàries. Especial referència 
a les ordenances fiscals.- Les ordres interpretatives.- El Dret supletori.- La jurisprudència.- La 
codificació en l'ordenament financer. La Llei General Tributària i els seus reglaments de 
desenvolupament. La Llei General Pressupostària.  
 
Tema 6.- L’aplicació del Dret Financer.- Eficàcia de les normes financeres en el temps. La 
retroactivitat tributària.- Eficàcia de les normes financeres en l’espai. Criteris de subjecció: 
territorialitat i residència.- La doble imposició internacional. Concepte. Mètodes i mesures per a 
evitar-la.- La interpretació en el Dret Financer. Integració i analogia.- La qualificació tributaria.- El 
conflicte en l’aplicació de la norma tributària.- La simulació.- Les consultes tributàries.- Informació i 
assistència al contribuent en el compliment de les obligacions tributàries.  
 
Tema 7.- El poder financer. Concepte.- Els límits del poder financer. Classes.- L'ordenació 
constitucional del poder financer a Espanya. Els titulars del poder financer a l'Estat espanyol.- El 
poder financer de l’Estat. Àmbit. - El poder financer de les Comunitats Autònomes. Principis 
informadors. El poder financer de les Comunitats autònomes de règim comú. El poder financer de 
les Comunitats autònomes de règim foral.- El poder financer dels ens locals.- L’Administració 
financera espanyola.   
 
Tema 8.- La relació jurídica tributària.- Les obligacions tributàries.- L’obligació tributària principal.- 
L’obligació tributària de dur a terme pagaments a compte.- Les obligacions entre particulars 
derivades del tribut.- Les obligacions tributàries accessòries. El interès de demora. Els recàrrecs 
per declaració extemporània sense requeriment previ. Els recàrrecs del període executiu.- Les 
obligacions tributàries formals.  
 
Tema 9.- El fet imposable. Concepte i funcions. Estructura.- Element objectiu. Aspecte material. 
Aspecte espacial: punts de connexió. Aspecte temporal: període impositiu, meritació i exigibilitat. 
Aspecte quantitatiu. - Element subjectiu. - Supòsits de no subjecció.- L’ exempció tributària. 
Concepte i efectes. La reserva de llei en matèria d'exempcions.  
 
Tema 10.- Subjectes del tribut.- Subjecte actiu.- Els obligats tributaris. Enumeració. Els ens sense 
personalitat jurídica com obligats tributaris. La solidaritat d'obligats tributaris.- Els subjectes 
passius. Contribuent i substitut del contribuent.- Els successors. Successors de persones físiques. 
Successors de persones jurídiques i d'entitats sense personalitat jurídica.- Els responsables 
tributaris. Concepte. Classes. Règim jurídic. Supòsits de responsabilitat tributària solidària. 
Supòsits de responsabilitat tributària subsidiària.- La capacitat d’obrar en l’ordre tributari.- La 
representació. Representació legal. Representació voluntària.- El domicili fiscal.  
 
Tema 11.- Els elements de quantificació de l’obligació tributària principal i de l’obligació de realitzar 
pagaments a compte.- Base imposable. Concepte i mètodes de determinació.- La base liquidable.- 
El tipus de gravamen. Concepte i classes.- La quota tributaria. Concepte i classes.- El deute 
tributari. Quota tributària. Altres prestacions de contingut econòmic.- Les sanciones tributàries.  
 
Tema 12.- L’extinció del deute tributari.- El pagament. Formes de pagament. Moment del 
pagament. Terminis pel pagament. Aplaçament i fraccionament del pagament.- La prescripció. 
Terminis de prescripció. Còmput dels terminis de prescripció. Interrupció dels terminis de 
prescripció. Extensió i efectes de la prescripció.- Altres formes d’extinció del deute tributari. 
Compensació. Condonació. Baixa provisional per insolvència.- Les garanties del crèdit tributari. 
Dret de prelació. Hipoteca legal tàcita. Afecció de bens. Dret de retenció.- Les mesures cautelars.  
 
Tema 13.- L’aplicació dels tributs.- Principis generals.- Normes comunes sobre actuacions i 
procediments tributaris. Especialitats dels procediments administratius en matèria tributària: fases 
dels procediments tributaris. Liquidacions tributàries. Obligació de resoldre i terminis de resolució. 
La prova. Les notificacions.- Actuacions i procediment de gestió tributària. Concepte de gestió 
tributària. Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol�licitud o comunicació de 
dades. Procediment iniciat mitjançant declaració. Procediment de verificació de dades. Procediment 
de comprovació de valors. Procediment de comprovació limitada.  
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Tema 14.- La inspecció tributària. Funcions.- Procediment d’inspecció tributària. Subjectes del 
procediment d’inspecció. Inici i abast de les actuacions inspectores. Desenvolupament del 
procediment: lloc i temps de les actuacions inspectores.- Documentació de les actuacions 
inspectores.- Les actes d’inspecció. Classes: actes amb acord, actes de conformitat i actes de 
disconformitat. 
 
Tema 15.- La recaptació tributària. Concepte. - El procediment de recaptació en període voluntari.- 
El procediment en període executiu. El període executiu. El procediment de constrenyiment. Inici 
del procediment: la providència de constrenyiment. Desenvolupament. Finalització.  
 
Tema 16.- Els delictes contra la Hisenda Pública. Especial referència al delicte fiscal.- Infraccions i 
sancions tributàries. Els principis de la potestat sancionadora en matèria tributària. Subjectes 
responsables de les infraccions i sancions tributàries.- Les infraccions tributàries. Concepte. 
Classificació.- Les sancions tributàries. Classes. Quantificació. Reducció. Procediment sancionador 
en matèria tributària.  
 
Tema 17.- La revisió en matèria tributària.- Procediments especials de revisió. Declaració de 
nul�litat de ple dret. Declaració de lesivitat. Revocació. Rectificació d’errors. Devolució d’ingressos 
indeguts.- Recurs de reposició. El recurs de reposició en l’àmbit local.- Les reclamacions 
econòmiques-administratives. Actes reclamables. Òrgans econòmic-administratius. Legitimació. La 
suspensió en l’execució de l’acte impugnat.- El procediment general econòmic-administratiu. Fases. 
Resolució. Efectes de la manca de resolució en termini. Altres formes d’acabament. Recursos.- El 
procediment abreujat davant d’òrgans unipersonals.  
 
Tema 18.- El Dret de la despesa pública.- Funció i significat del Pressupost.- Els Pressupostos 
generals de l’Estat. Concepte.- La Llei de Pressupostos. Naturalesa jurídica. Contingut.- Els 
principis pressupostaris. Principi de legalitat. Principi d’anualitat. Principi d’unitat. Principi 
d’universalitat. Principi d’especialitat. - El cicle pressupostari. Aprovació. Execució. Control.- Els 
pressupostos de les Comunitats Autònomes.- Els pressupostos de les Corporacions locals. 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
− Codi tributari. 
− Manuals. 
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6. AVALUACIÓ 
 
− Examen parcial. En cas de superació d’aquest examen (a partir de 5 punts), la nota obtinguda 

farà promig amb la nota de l’examen final, en els condicions que es fixen quan es parla 
d’aquest. A més a més, si la qualificació obtinguda es troba entre 6,5 i 10 punts, l’examen 
parcial tindrà caràcter alliberador de la matèria objecte del mateix. 

 
− Examen final. Cal obtenir un mínim de 5 punts per tal de que la nota obtinguda faci promig, en 

el seu cas, amb la del examen parcial. 
 
− Activitats complementàries a les proves escrites. Computaran un 10% de la qualificació final, 

sempre que la mitja de les notes dels exàmens parcial i final sigui = o > a 5. 
 
 


